
Curso de Mixed Methods 

Metodologias Mistas de Investigação em Saúde      
Porto, 14 e 21 Outubro 2017  

* Os alunos e colaboradores do ISPUP, bem como os médicos internos de saúde pública beneficiarão                                             ** A sessão decorrerá em língua inglesa 
   de um desconto de 50%                                                                                

 
   

As metodologias mistas de investigação, também conhecidas como mixed methods, 

pressupõem a recolha, integração e interpretação de dados quantitativos e qualitativos. 

Pretende-se com este Curso familiarizar os formandos com as metodologias mistas, a 

sua aplicabilidade e as técnicas de recolha e análise de dados usadas no âmbito da 

investigação em saúde. Espera-se que no final do Curso os formandos sejam capazes de: 

 Identificar os fundamentos, limites e potencialidades da metodologia mista em 
contextos de investigação em saúde. 

 Analisar a adequabilidade das diversas estratégias de investigação qualitativa e 
quantitativa às questões de investigação na área da saúde. 

 Desenhar um projeto de investigação com metodologias mistas em saúde. 

 Discutir as dimensões éticas implicadas no uso das metodologias mistas.  

 Conhecer os critérios de publicação de artigos científicos com metodologias 
mistas. 

 

Informação 

Inscrição: 140€* (até 15 de Setembro de 2017) 

                  190€* (depois de 15 de Setembro de 2017) 

Duração: 14 horas de contacto 

Língua de ensino: Português (uma sessão decorrerá em língua inglesa) 

Participantes: O curso é orientado para estudantes de pós-graduação, investigadores e profissionais 

com interesse em usar metodologias de investigação qualitativas e quantitativas nas áreas das ciências 

da saúde ou ciências sociais.  

Seleção dos participantes: Curso limitado a 50 participantes; funcionará com o mínimo de 10 

participantes. 

Local: Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto - Rua das Taipas, nº 135, Porto 

Contacto: Secretaria do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto 

Tlf. + 351 222 061 820 (Ext. 105); Fax + 351 222 061 821 

Inscrição online: A inscrição terá de ser feita através do website do ISPUP: http://www.ispup.up.pt  

Prazo de Inscrição: 7 de Outubro de 2017 

Certificado de participação: Será emitido aos participantes que frequentarem pelo menos 75% do 

curso. 

 

PROGRAMA DETALHADO 

14|10|2017 

09:30h – 10:30h A relevância das metodologias mistas na investigação em saúde 

Cláudia de Freitas 

 

10:30h – 11:30h Integrating mixed methods in interdisciplinary research** 

Koen Peeters 

 

11:45h – 13:00h Desenho de estudos com metodologias mistas 

Catarina Samorinha 

 

14:00h – 18:00h Técnicas de recolha de dados qualitativos e quantitativos 

Mariana Amorim, Cláudia de Freitas e Catarina Samorinha  

 

 

21|10|2017 

09:30h – 13:00h Métodos de análise e interpretação de dados mistos 

Susana Silva e Sílvia Fraga 

 

14:00h – 15:00h Atividade prática 

 

15:00h – 17:00h Publicação de estudos com metodologias mistas em saúde: ética, 
incorporação e responsabilidade social 

Susana Silva e Cláudia de Freitas 
 
 


